
 
 

 
 

Nieuwsbrief september 2021 voor Voedselbank cultuurpashouders 
 

Beste klant van de Voedselbank, 

 

September is traditioneel de start van een nieuw cultureel jaar. Vanwege Corona krijgt dit niet veel 

aandacht. Het aanbod gaat gelukkig gewoon door. 

We hebben voor u een kleine greep gedaan uit het aanbod van september.  

 

Met de Voedselbank cultuurpas kunt u naar het museum of het theater.  

Als u de pas nog niet heeft, neem dan contact op met de coördinator van uw uitgiftepunt. 

In de folder die u bij de cultuurpas ontving, staan alle deelnemende organisaties. Als u de folder zo 

snel niet kunt vinden, kijk dan op www.voedselbankutrecht.nl/cultuur/.  

Daar vindt u een link naar de folder. 

 

Utrechts archief: Tot en met dinsdag 30 november 
 

Heel Utrecht loopt uit! 
 
Een foto-tentoonstelling over het studentenleven in Utrecht. 

‘In de tentoonstelling laten foto’s, films, kostuums en persoonlijke verhalen uit de 

periode 1901 – 1961 u zien hoe de universiteit, studenten en inwoners van Utrecht 

samen uitbundig feest vierden.’ Voor meer informatie: www.hetutrechtsarchief.nl/ 

Volksbuurtmuseum: tot en met 26 september 

 

Gratis audiotour Rode brugbuurt 

(geen cultuurpas nodig) 

Wil je meer weten over de Rode Brugbuurt en hou je van een lekkere wandeling?  De 

wandelroute met mediatour door de buurt is gebaseerd op de biografie van bakker Jan de  

http://www.voedselbankutrecht.nl/cultuur/
http://www.hetutrechtsarchief.nl/


 
 

 
 

Groot, hij werd in 1896 geboren in de Rode Brugbuurt. De route start bij de Lauwerecht 155 

(het geboortehuis van Jan de Groot) en duurt ongeveer drie kwartier.   

Via de gratis te downloaden app izi.travel zoek je de audiotour op. 

 

Stadsschouwburg donderdag  23 september - zaterdag 25 september 

 

Wie heeft mijn vader vermoord 
 

Ivo van Hove bewerkt het aangrijpende ‘Wie heeft mijn vader vermoord’ van  de Franse sterauteur 

Ëdouard Louis tot een monoloog voor Hans Kesting,. 

Als er op de dag zelf nog kaarten beschikbaar zijn, kunt u deze reserveren via 

www.stadsschouwburg-utrecht.nl/je-bezoek/kaarten-kopen/ 

 

 

Museum Hoge Woerd (doorlopend) 

Kinderspoor 

Je gaat met de hele familie op pad om voorwerpen van de archeoloog Bastiaan Baggerman 

op te speuren, Bastiaan verbaast zich elke keer weer over de bijzondere voorwerpen die in 

het veld opgegraven zijn. “Wat zonde dat deze niet door iedereen te bewonderen zijn!”.  Hij 

heeft ze daarom in het Museum een mooi plekje, gegeven. Welke schat heeft Bastiaan daar 

in een geheim kistje voor jullie achtergelaten? 

Maximaal 6 personen per gezelschap. Deze activiteit is geschikt voor kinderen in de leeftijd 4 

tot 12 jaar, maar zeker bedoeld voor de gehele familie.  

Voor meer info: www.museumhogewoerd.nl 

 

 

 

http://www.stadsschouwburg-utrecht.nl/je-bezoek/kaarten-kopen/
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